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Jacobsen Greensking V

De tweede man van de Noord

Absolute topper als het gaat om maaibeeld

Nederlandse. Henk Harms. vervolgt. "Op

Maandagochtend 8 uur, niet meteen de Ujd dat de gemiddelde journalist- en

maa•beeld heel moeiliJk, want de greens

een baan zoals d1e van ons 1S een goed

joumalisten van de Greenkeeper zijn geen uitzondering - op hun best zijn.

bhjven bijna de hele dag nat Zeker door
de USGA green met gnndtapljt en het

Toch is er een goede reden op dil moment 5 kilometer onder Groningen op

vele bos hebben de greens we101g kans

een van de meest aanzienlijke banen van Nederland acte de presence te

om op te drogen Harms vervolgt · ·op

geven. Een Man & Machine over de Jacobsen Greensking V machines van de

dat moment hadden WIJ natuurliJk meer

zondagochtend '" een weekend met een
belangnjke wedstriJd ·s morgens vroeg

capaCiteit nod1g Want het oude machi-

om 6 uur een goed maa1beeld geeft"

nepark was e•genhJk

~n

biJ elkaar ge-

raapt zootJe

Jacobsen

WIJ hebben door dl\lerse merken demon-

Na Pen ~ort expenment met de Toro

stratles laten geven Lesco. Ransomes.

tnplex maa1er koos de Noord Nederlandse

Jacobsen. John Deereen Toro

toch voor de tnplex-maa1ers van

Er IS toen gekozen voor Toro. maar met

Jacobsen d1e door Mars M1lleutechn1ek

de machme d1e geleverd IS ZIJD we noo1t

werden geleverd

gelukk1g geweest WIJ noemen onszelf

Rutgers • De leukste mamer om de

de grootste p1etlutten van Nederland en

machmes met elkaar te vergeliJken IS het

WIJ vonden dat de Toro d1e WIJ hadden
een slord1g maa,beeld gaf De mensen

naast elkaar houden van de koo1en. De

van Toro ZIJD wel bez•g geweest dat te
verbeteren maar dat IS e1genh]k noo1t
goed gekomen
BegnJp ons goed Toro heeft een fantastische machme en de bed,en,ng en het
comfort ZIJn opt•maal maar WIJ kregen
n1et het JUISte maa1beeld

1Hm\'4lld• 11.

a:wt

~hulp

Veel rood
De Noord Nederlandse Goll & Country
Club 1s e1genh1k voornameliJk een rode
club. Het overgrote deel van het machinepark bestaat al s1nds 1aar en dag wt
Toro machu>es Alleen de 2 Greenskmg V
;nplex greenmaa1ers. toch de belangn]kste machmes u1t het mach•nepark ZIJD
van Jacobsen En dat IS natuurliJk g~n
toeval
Hilbrand Rutgers "In 1987 1n onze baan
u tgegroe1d van 9 naar 18 holes ErJ op

1!1

GREENKEEPER

maa1er een goed beeld, maar WIJ hebben
een maa1er nod1g d1e op een dauw1ge

oord Nederlandse golf.

t~tookopht:l!hrw-lwto;.\tlc;,'t

een du1nbaan geeft natuurlijk 1edere

Toro koo1en wegen meer dan 50 kilo en

Je toch m zo kort mogelijke liJd greens
en tees gemaa1d w1l hebben kom je toch
op een aparte maa1er"
Groomers

Jacobsen heelt naast tee- en vertiCale
maa1k001en ook de mogelijkheld voor
groomers Maar ook deze koo1en konden
n1et voldoen aan de hoge kwalite1tse1sen
van H1lbrand Rutgers en Henk I farms.
Rutgers "BIJ de groomers kreeg je toch
1ets van een slord1g vlokkeng maalbeeld"
Speoaal h1ervoor ZIJn ook de vangbakken
op de Greensk1ng gewiJZigd In de vangbakken was oorspronkei:Jk een uitsparrog
gemaakt de groomers Nadeel h1ervan
was het maa1sel over een drempel heen
gegoo1d moet worden Omdat we de
groomer toch n1et gebrwkten hebben we
de vangb<IKken aan laten passen"

de Jacobsen koo1 zo rond de 30
In somm1ge dmgen IS Jacobsen m1ssch1en
1ets ouderwets maar de koo1en ZIJn van
perfecte kwaliteit
Een groot voordeel van de koo1en IS het
snelkoppelsysteem. B1nnen 10 m1nuten IS
het mogelijk een complete set vert1caal
maa1koo1en te 1nstalleren Met deze koolen kun je met vert1cale messen 2 mm
door de zode heensnijden
In pnnc1pe zouden we ook teekoo1en

kunnen monteren op onze tnplexmaa1ers
maar dat kost teveelliJd En dan doelik
n1et op de lijd van monteren maar omdat
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